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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานไม้ก่อสร้างให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

    1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ  
         ปฏิบัติงานจริง 

1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
    1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
          การอาชีวศึกษา 
    1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)  

 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)              
 ยกเว้น  นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1                  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 

 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาโยธา  
          2. ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน 
          3. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
          4. การแต่งกายให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

          1. อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง 
          2. ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกลงานไม้ 
          3. ใช้วัสดุก่อสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท างาน 
          4. สร้าง และประกอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้ 
 

    3.2 งานที่ก าหนด 
          จากโจทย์ (ซึ่งก าหนดโดยคณะอนุกรรมการจากส่วนกลาง) ผู้เข้าแข่งขันต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
          1. ให้ผู้แข่งขันด าเนินการแข่งขันในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้เท่านั้น  
          2. ให้ใช้วัสดุ (ไม้ตะแบก ไม้เนื้อแข็ง ไม้ยมหอม) ท่ีกรรมการจัดเตรียมให้เท่านั้น และห้ามเปล่ียนวัสดุ 
              หลังจากเริ่มการแข่งขัน หากมีการเปล่ียนไม้หลังจากการแข่งขัน ให้หักคะแนนในส่วนของการใช้วัสดุ   
              โดยหักท่อนละ 10 คะแนน   
          3. ห้ามคณะกรรมการ  ผู้ควบคุมทีม หรือบุคคลอื่น สอนผู้เข้าแข่งขันในขณะท าการแข่งขัน 
          4. ห้ามสร้างแบบทุกชนิด   
          5. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษาของตนเอง 
          6. คณะกรรมการ จะเริ่มตรวจให้คะแนนต้ังแต่เริ่มแข่งขัน  ก่อนประกอบช้ินงาน และหลังช้ินงาน  
              แล้วเสร็จ    
          7. คณะกรรมการ จะใช้เครื่องมือของผู้แข่งขันตรวจให้คะแนน  โดยการตรวจฉากจะใช้ฉาก 12 นิ้ว 
          8. ห้ามใช้กาวประสานในการประกอบช้ินงาน และห้ามใช้กระดาษทรายในการแต่งผิวชิ้นงาน  
          9. คณะกรรมการ ตรวจการเซาะร่องก่อนการประกอบ 
 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
              เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลา 2 วัน (รวมเวลา 16 ช่ัวโมง)  พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ช่ัวโมง  

        เวลา 12.00 – 13.00 น.(เวลาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกับการท างาน) 
- วันท่ีหนึ่งของการแข่งขนั 08.00 – 17.00 น. รวมเวลา 8 ช่ัวโมง 
- วันท่ีสองของการแข่งขัน 08.00 – 17.00 น. รวมเวลา 8 ช่ัวโมง           
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3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเครื่องมือ / อุปกรณ์มาเองท้ังหมด    

          2. อนุญาตให้ใช้ สว่านไฟฟ้า (เจาะรูงานไม้) ขั้นตอนการท างาน การใช้เครื่องมือ ให้เป็นไปตามหลัก 
              วิชาช่างท่ีดี 
          3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแต่งเครื่องมือได้ตลอดการแข่งขัน บริเวณจุดท่ีเตรียมไว้เท่านั้น 
 

3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. ด้านมิติ เช่น 

             1) ขนาดของไม้   
             2) ฉากไม้ 
             3) การเจาะ และผ่าเดือย 
             4) ขนาดมิติด้านนอกของช้ินงาน 
             5) ขนาดมิติภายในของช้ินงาน 
             6) การเซาะร่อง 
          2. เจตคติ 
          3. จิตพิสัย 
 

    3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
          1. ประธาน 1 คน 
          2. รองประธาน 1 คน 
          3. กรรมการ  4 คน (ในกรรมการ 4 คน จะต้องมีผู้เชียวชาญจากภายนอกอย่างน้อย  1 คน) 
          4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน 
 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
               คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
 แข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 

 

4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    
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5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
    3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ  
 1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
  

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

 


